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Ισχυρό σιδέρωμα χωρίς προβλήματα
Μοναδική λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων

Αυτό το ισχυρό και γρήγορο σύστημα σιδερώματος σάς απαλλάσσει από τα προβλήματα με

τη μοναδική λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων. Ο καθαρισμός του συστήματός σας

από το άλατα δεν είναι πλέον δική σας ευθύνη. Γίνεται αυτόματα, προσφέροντάς σας μια

μοναδική εμπειρία σιδερώματος χωρίς προβλήματα

Αφαίρεση των αλάτων χωρίς προβλήματα

Αφαιρεί αυτόματα τα άλατα από το σύστημα

Γρήγορο και ισχυρό σιδέρωμα

Μέχρι 5 bar πίεσης ατμού για γρήγορο σιδέρωμα

Συνεχής παροχή ατμού έως 120 γρ./λεπτό για γρήγορη αφαίρεση των τσακίσεων

Η πλάκα SteamGlide είναι η πλάκα κορυφαίας ποιότητας της Philips

Άνετο σιδέρωμα

Εργονομικά σχεδιασμένο σίδερο για άνετο σιδέρωμα

Ασφαλές σιδέρωμα

Το σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα όταν το σίδερο παραμείνει αφύλακτο

Εύκολη ρύθμιση και αποθήκευση

Εύκολη αποθήκευση του καλωδίου με μια κίνηση- απλά πατήστε το κουμπί

Κλείδωμα και μεταφορά του συστήματός σας με ένα χέρι
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων

Η λειτουργία αυτόματου καθαρισμού αλάτων

καθαρίζει αυτόματα το σύστημα σιδερώματος από τα

άλατα. Ένας κύκλος αφαίρεσης αλάτων διάρκειας 2

λεπτών ενεργοποιείται αυτόματα όταν είναι ώρα να

καθαρίσετε το σύστημα. Το μόνο που έχετε να κάνετε

είναι να αδειάσετε την αποσπώμενη δεξαμενή

έκπλυσης. Διατηρεί το σύστημά σας καινούριο και

ισχυρό όπως την ημέρα που το αγοράσατε.

Πλάκα SteamGlide

Η πλάκα SteamGlide είναι η καλύτερη πλάκα της

Philips. Είναι εκπληκτικά ανθεκτική στις γρατζουνιές,

γλιστράει εξαιρετικά και καθαρίζεται εύκολα.

Ασφάλεια αυτόματης διακοπής λειτουργίας

Για τη δική σας ασφάλεια, η ασφάλεια αυτόματης

διακοπής λειτουργίας απενεργοποιεί το σύστημα

σιδερώματος όταν παραμείνει αφύλακτο. Το σύστημα

σιδερώματος ενεργοποιείται ξανά εφόσον πατήσετε

οποιοδήποτε κουμπί.

Αυτ. μηχανισμός περιτύλιξης καλωδίου

Χάρη στην αυτόματη περιτύλιξη καλωδίου μπορείτε

απλά να πατήσετε το κουμπί για να πραγματοποιηθεί

αυτόματα το τύλιγμα του καλωδίου τροφοδοσίας.

Εργονομικό σίδερο

Ο εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου διευκολύνει

το άνετο σιδέρωμα καθώς περιορίζει την

καταπόνηση του καρπού. Η λαβή με καμπύλη προς τα

πάνω εξασφαλίζει μια φυσική θέση που μειώνει την

καταπόνηση κατά το σιδέρωμα. Ο σχεδιασμός του

σίδερου αποτρέπει επίσης τις επαναλαμβανόμενες

κινήσεις που απαιτούνται για να ακουμπήσετε το

σίδερο με τη βάση προς τα κάτω.

Αξεσουάρ

Περιλαμβάνονται στη συσκευασία: Άκαυστο κάλυμμα

σιδερώστρας

Άνετο σιδέρωμα

Επιπλέον άνεση: Μαλακή λαβή

Προστασία κατά των αλάτων: Λειτουργία αυτόματου

καθαρισμού αλάτων

Μήκος καλωδίου: 1,8

Εργονομικός σχεδιασμός του σίδερου: Εργονομικά

σχεδιασμένο σίδερο για άνετο σιδέρωμα

Μήκος σωλήνα: 1,9

Ασφαλής χρήση: Αυτόματη διακοπή λειτουργίας

όταν

το σίδερο παραμείνει αφύλακτο, Διακοπή ασφαλείας

από υπερθέρμανση

Χρήση και με νερό βρύσης

Αφαίρεση τσακίσεων

Συνεχής παροχή ατμού: έως και 120 γρ/λεπτό

Πίεση ατμού: Έως και 5 bar

Ατμός για κάθετο σιδέρωμα.: Συνεχής ατμός για

κάθετο σιδέρωμα

Εύκολο στο χρήση

Χειριστήριο: Ενδεικτικό για άδειασμα της δεξαμενής

έκπλυσης, Λυχνία ετοιμότητας θερμοκρασίας,

Μεταβλητές ρυθμίσεις ατμού, Λυχνία άδειας

δεξαμενής νερού

Ευκολία στην εγκατάσταση και τη φύλαξη: Αυτ.

μηχανισμός περιτύλιξης καλωδίου, Κλείδωμα

μεταφοράς, Εύκολη αποθήκευση καλωδίου και

σωλήνα

φτάνει τα δύσκολα σημεία: Ειδική εσοχή, Ενεργό

Άκρο Ατμού

Δεξαμενή νερού: Αποσπώμενη

Γλιστράει εύκολα

Πλάκα: Πλάκα SteamGlide

Τεχνικές προδιαγραφές

Ισχύς του μπόιλερ: 1370

Συχνότητα: 50-60

Ισχύς του σίδερου: 800

Χρόνος εκκίνησης: 2

Τάση: 220 - 240

Βάρος και διαστάσεις

Διαστάσεις προϊόντος: 445 x 245 x 326

Βάρος προϊόντος: 6,6
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